7. juli 2015

WEB REFERAT
UDVALG:
DATO:
TID:
MØDEBAGKANT:
STED:
DELTAGERE:
ØVRIGE:
AFBUD FRA:
KOMMENTARER:

Fodboldbestyrelsen, B-VIII/2015
10. august 2015
19.30
22.30
Bestyrelseslokalet, AB – Skovdiget 1, 2880 Bagsværd.
Torben Lubber Knudsen (TLK), Morten Andersson (MA), Søren Hansen (SH), Henning
Thygesen (HT) & Jacob Mørkeberg (JM), Christian Strand (CS) & Thomas Gram (TG)
Der var gæster til pkt. 1 – som var LUKKET.
Mødet sluttede 22.27.

1.
2.

EMNE
LUKKET PUNKT
Gennemgang og
godkendelse af dagsorden.

3.

Godkendelse af referat B-VI



Referatet blev godkendt.

√

4.

Økonomi



TK orienterede omkring det
fremsendte bilag hvorefter en kort
drøftelse fulgte med godkendelse af
budget 2016 til følge.

√

5.

Banepolitik



5a.

AB FILMEN

6.

ABUF

BESLUTNING

 Pkt. 10 udgår og nye punkter kommer
ind.

ANSVAR



CS
MA
TG



Bestyrelsen havde en generelt
drøftelse omkring samarbejdet med
ABUF. SH ønskede en styrkelse af
samarbejdet med ABUF, fremadrettet.
BESLUTNING:
 TK tager kontakt til Üwe vedr.
deltagelse i deres førstkommende
møde.

STATUS
√

Det fremsendte forslag blev drøftet –
og tilrettet.
BESLUTNING:
 U14/1 kommer før U19/2 på den nye
prioriteringsliste.
 U16/1 rykker ind på en 8. plads på
listen.
CS gav en status på projektet og
fortalte, at manus II ville blive
fremsendt indenfor et par dage.
BESLUTNING
 CS fremsender manus II
 MA forsøger at få kontakt til Zidan
 TG sørger for oversigt over ”fulde
dage” på anlægget.

DEADLINE

TK

7.

Græsbaneplan 2015/2016




7a.

Tøjstatus




9.

Trænerbesætning 2015/2016



10.

Trænerhåndbog 2015/2016



11.

Seniorudvalget

12.

Sponsorudvalget

TK orienterede om dialogen med VB
68.
Der afventes møde med Gladsaxe
Kommune inden den endelige plan for
Store – og Lille Kunst kan laves.
TG informerede kort om de
udfordringer der er med udvalgte
trænere (som mangler tøj) samt hold
(som mangler tøj).
HT tager kontakt til Brian Johansen.
TG gav en kort status på
trænerbesætningen for den
kommende sæson.
Punktet udgik da bilaget ikke var
færdig til tiden.

√



MA orienterede om status. Der rettes
henvendelse til de relevante personer
omkring den kommende sæson

√



MA gav en kort status på arbejdet,
bl.a. med fondsansøgninger.
TG fortalte at der var berammet møde
med Dominos.



13.

Nyt fra Hovedbestyrelsen



TK orienterede fra seneste FU møde og
fortalte, at der var HB møde den 25.
august, hvor
spørgeskemaundersøgelsen var på
tapetet.

14.

Nyt fra AB A/S



SH orienterede om førstkommende
bestyrelsesmøde, som finder sted den
25. august.
SH fortalte endvidere, at der var møde
i ”Fælles AB”, den 20. august.



Bordet rundt

HT



HT; Resultatet.dk

